
Protocol Dansschool Reniers 

Dansen voor kinderen t/m 18 jaar 

 

Dansschool Reniers 

Nieuwveld 53 

5702 HW Helmond 

 

Contact persoon: Irene Reniers  06-10055992 

 

Als sportaanbieder willen wij graag de volgende punten faciliteren: 

 

• Als accommodatie voor onze dansers zouden wij graag de stoep voor de dansschool willen 

gebruiken. Deze is breed en lang en deze is voor de eigen locatie. Voor de dansers zou dit dan ook 

betekenen dat zij op hun gebruikelijke plek zouden kunnen sporten. Voor de groepen met de hele 

kleine kindjes onder de 5 jaar hebben we een grasveldje bij de dansschool op eigen terrein waar zij 

veilig en beschut de lessen kunnen volgen in de buitenlucht. 

Aangezien we een groot parkeerterrein voor de deur hebben kunnen we dit ook logistiek gezien 

makkelijk realiseren met het brengen en halen van de kinderen. 

We zullen ervoor zorg dragen dat er altijd iemand aanwezig is tijdens het brengen en halen v.d. 

kinderen die dit gaat begeleiden.  

 

• Graag willen wij gebruik maken van muziek tijdens de lessen maar we zullen ervoor zorg dragen dat 

de buurtbewoners er geen hinder van ondervinden. We zullen ervoor zorgen dat we binnen de 

gestelde geluidsnormen zullen blijven. 

We zijn tevens ook aan het onderzoeken of we de kinderen via oortjes of koptelefoons muziek 

kunnen aanbieden. Tevens willen we de VVE van de Hertog Jan van Brabant flat inlichten. 

 

• AED is aanwezig bij Winkelcentrum de Bus aan het Nieuwveld. 

 

• M.b.t. de hygiëne zullen wij de richtlijnen v.d. RIVM aanhouden 

 

• De trainer zal minimaal 1,5 meter afstand houden van de kinderen. We gaan extra hulp aanbieden 

voor het regelen van verkeer en toiletbezoek. Voor deze extra hulp hebben we rekening gehouden 

met de leeftijd v.d. persoon (16/17 jaar) zij zal de kinderen helpen waar nodig en ook met de 

kinderen de regels van het toiletgebruik en hygiëne in acht nemen. Daarmee is deze extra hulp 

minder risicovol omdat zij ook in deze leeftijdscategorie valt.  

 

• De regels van de locatie en de trainingstijden worden met alle ouders van te voren via de app en 

videoberichten besproken worden en zullen ook duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de ingang 

v.d. accommodatie en op de website. Bij het niet nakomen van de regels zullen we de kinderen 

en/ouders daarop aanspreken en indien nodig verwijderen van de training na overleg met de ouders. 

We zullen onze lestijden gaan aanpassen om er zo zorg voor te dragen dat er zomin mogelijk mensen 

tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. 

 

  



Onze trainingstijden zullen worden: 

 

Woensdag  Vrijdag   Zaterdag 

16.30-17.15 uur 18.00-19.00 uur 10.45-11.30 uur 

17.30-18.30 uur 19.15-20.15 uur 11.45-12.45 uur 

18.45-19.45 uur 

 

• Er zal altijd minimaal 1 herkenbare corona verantwoordelijke aanwezig zijn tijdens de 

lessen/trainingen deze persoon is voor de kinderen een bekend persoon met een hesje. 

 

• De hygiëne regels zullen duidelijk zichtbaar bij de ingang van onze dansschool worden opgehangen. 

 

• Tijdens de lessen zullen we ervoor zorgdragen dat mocht er onverhoopt toiletgebruik nodig zijn de 

kinderen via verschillende deuren naar binnen en buiten kunnen en maximaal 1 kind per keer.  

 

• We zullen bij de aanrijdroute van auto’s en fietsen zorgen voor een duidelijke plek waar de fietsen 

neergezet kunnen worden bij aankomst en ook bij ophalen. We zullen ervoor zorgdragen dat bij de 

kinderen die worden gebracht met de auto er een duidelijke route is voor de auto’s en ervoor 

zorgdragen dat er iemand aanwezig is die dit in de gaten kan houden en kan begeleiden. Zodanig dat 

er elke keer maar 1 auto voor kan rijden en 1 kind tegelijkertijd kan worden afgezet en dat deze auto 

daarna direct weer moet doorrijden. Van te voren worden ouders geïnstrueerd over hoe het brengen 

en halen met de auto verloopt en dat zij de aanwijzingen v.d. verkeersregelaar moeten opvolgen en 

dat ouders in geen geval de auto mogen verlaten. 

De tijden tussen de lessen zullen ook worden aangepast zodat zo min mogelijk mensen tegelijkertijd 

de kinderen kunnen komen brengen en halen. 

 

• We hebben gezorgd voor voldoende water en zeep en desinfectie middel. 

 

 Aangezien de trainers en begeleiders allemaal uit hetzelfde gezin komen en onze dansschool aan 

huis hebben zullen we rechtstreeks vanuit huis de dansschool en de trottoir voor de dansschool 

betreden. 

 

 We willen ervoor zorgen dat alle kinderen weer kunnen gaan bewegen en sporten en daarin 

willen we de ouders erop wijzen dat dat voor ons voorop staat. In deze zullen ouders dus een 

ondergeschikte rol moeten spelen omdat het plezier v.d. kinderen en de beweging v.d. kinderen 

voorop moet staan. 

 

 

  



Voor trainers, begeleiders 

 

• Voor de groepen van 13 t/m 18 jaar zullen we ervoor zorg dragen dat zij minimaal 1,5 meter uit 

elkaar staan d.m.v. vakken af te bakenen op de trottoir waarin zij moeten blijven gedurende de 

lessen. De trainers/begeleiders zullen hierop toezien. 

 

• We zullen ervoor zorgen dat de ruimte tussen de trainer en de kinderen minimaal 1,5 meter blijft 

door voor de kinderen dit duidelijk af te bakenen d.m.v. het plaatsen van een lijn. De trainer moet 

deze lijn aanhouden. 

 

• Vooraf vragen we van de ouders om ons te laten weten welke kinderen wel/of niet aanwezig zullen 

zijn. Zodat we duidelijk inzichtelijk hebben dat er niet teveel kinderen aanwezig zullen zijn. Hiervoor 

krijgt de trainer/begeleider een lijst zodat ze alleen de kinderen die aangemeld zijn kunnen afvinken. 

 

• De kinderen worden niet eerder dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit 

toegelaten en de kinderen moeten na afloop direct vertrekken. De trainers/begeleiders zullen hierop 

toezien. 

 

• Tijdens de trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan. De trainers/begeleiders zullen hierop 

toezien. 

 

  



Regels voor de kinderen en de sporters t/m 18  jaar 

 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;  

 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit  

 

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;  

 

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;  

 

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

 

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;  

 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht 

op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  

 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers of verkeersregelaar 

  

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is 

deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;  

 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  

 

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

 

  



Voor ouders en verzorgers  

 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

 

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

 

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;  

 

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;  

 

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 

gepland staat;  

 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) 

en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten 

sporten en naar buiten;  

 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op 

het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

• reis alleen met jouw kind(eren) 

 

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

 

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw kind(eren);  

 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;  

 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders  

 

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 

sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

  



Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  

 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  

 

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;  

 

• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

 

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  

 

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

 

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

 

• vermijd het aanraken van je gezicht;  

 

• schud geen handen;  

 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna 

naar huis. 


